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e—Ao S E C R E T A R I O D E E S T A D O , 1811. 

Illmo. e Exmo. Snr.—Havendo grande precisão de se 
crear Villa na Freguezia, e Arraial da Franca desta Capitania, 
não só por ter a dita Freguezia hum sufficiente numero de 
Fogos, mas também por distar oitenta legoas da Villa de 
Mogi-mirim, a (pie actualmente pertençe, havendo de passar-se 
muitos e caudellozos Rios em grave prejuízo do Publico: e 
requerendo-me a dita creação os povos da mencionada Fre-
guezia, 110 que conveio a Camara de Mogi-mirim, e o Ouvidor 
da Conimarca a quem mandei ouvir: Ordenei eu aquelles 
moradores que fizessem a sua custa uma boa caza para a 
Camara, e huma segura Cadeia, e que feito isto eu mandaria 
crear a Villa; mas no entanto, bem que a vinda de S. A. R. 
nada tenha alterado da Jurisdicção dos Governadores, e Capi-
taens (ieneraes do Brazil; eu sempre quiz dar parte daquella 
percizão a V. Ex." pedindo o seu consentimento para por em 
pratica aquella erecção de Villa o que fiz no meo Officio 
N.° 12 de 13 de Maio de 1809 inviando copia de todos os 
papeis consernentes á esse negocio, e até o prezente V. Ex." 
não me deo alguma resposta. 

Agora recebo o Ofticio da Copia induza, que me dirigio 
o Commandante daquella Freguezia dando-me parte de que 
está feita a caza para a Camara, e a Cadea, e em termos de 
eu mandar erigir a Villa: Ora como alfectei este particular a 
V. Ex." nada quero obrar sem sua resolução, e portanto rogo 
a V. Ex." queira dar-ma com brevidade pois tenho a minha 
palavra penhorada com aquelle povo. 

Do mesmo Officio do Commandante verá V. Ex." o que 
elle me diz sobre o seu Parocho, e sobre as pertençoens de 
outro aquella Igreja, eu rogo a V. Ex.", que se couber na 
Justiça queira attender ás suplicas do Povo despachando por 
Decreto para Vigário daquella Igreja ao Padre Joaquim Mar-
tins Rodrigues primeiro creador daquelle rebanho, pois parece 
justo que tendo elle tido tão penozo trabalho seja o que par-
ticipe agora o fructo delle, e não liuni de fora. Deos guarde 
a V. Ex." São Paulo 5 de Janeiro de 1811. Ulmo. e Exmo. 
Sr. Conde d'Aguiar.-—Antonio José da Franca e Horta. 


